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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2012
(2013/2156(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull 
Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), tat-18 ta’ Diċembru 1979,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1949 dwar is-Soppressjoni tat-Traffikar tal-
Bnedmin u l-Isfruttament tal-Prostituzzjoni tal-Oħrajn,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing adottati mir-
Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta’ Settembru 1995 u d-dokumenti riżultanti 
sussegwenti adottati mis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing+5 (2000), 
Biejing+10 (2005) u Beijing+15 (2010),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 606/2013 tat-
12 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni fi 
kwistjonijiet ċivili1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-
protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2001/220/ĠAI2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 
ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni 
tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI4,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta’ Istanbul),

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat 

                                               
1 ĠU L 181, 29.6.2013, p. 4.
2 ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
3 ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.
4 ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
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mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 20111,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Marzu 2010 intitolata 
‘Impenn imsaħħaħ għall-ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel: Karta f’Isem il-
Mara’ (COM(2010)0078),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta’ Settembru 2010 
intitolata ‘Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015’ 
(COM(2010)0491),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Ewropa 2020: strateġija Ewropea 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-
16 ta’ Settembru 2013 intitolat ‘Reviżjoni ta’ nofs it-term tal-Istrateġija għall-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel (2010-2015) (SWD(2013)0339),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-
8 ta’ Mejju 2013 bl-isem ‘Rapport dwar il-progress għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-2012’ (SWD(2013)0171),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 
‘Reviżjoni tal-Implimentazzjoni tal-Pjattaforma għal Azzjoni ta’ Beijing fl-Istati Membri 
tal-UE: Vjolenza fuq in-Nisa - Appoġġ għall-Vittmi’ tal-2012,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2013 dwar l-impatt tal-kriżi 
ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar il-mobbiltà edukattiva 
u professjonali tan-nisa fl-UE3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2013 dwar l-eliminazzjoni tal-
isterjotipi tal-ġeneru fl-UE4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Settembru 2012 dwar il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 20096 , tat-8 ta’ Frar 2011 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 20107 u tat-13 ta’ Marzu 2012 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 20118,

                                               
1 Anness mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011.
2 Testi adottati, P7_ TA(2013)0073.
3 Testi adottati, P7_ TA(2013)0247.
4 Testi adottati, P7_ TA(2013)0074.
5 Testi adottati, P7_ TA(2012)0322.
6 ĠU C 341E, 16.12.2010, p. 35.
7 Testi adottati, P7_ TA(2011)0085.
8 Testi adottati, P7_ TA(2012)0069.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A7-0000/2013),

A. billi l-istandard ta’ għajxien ta’ ħafna Ewropej qed ikompli jonqos, partikolarment għan-
nisa, li għalihom ir-rata tal-qgħad fl-UE27 kienet ta’ 10.8 % fl-aħħar kwart tal-20121.

B. billi mill-2007 l-faqar fl-UE żdied u d-dħul tal-familji naqas, b’24.2 % tal-popolazzjoni 
tal-UE issa f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni; billi t-tfal, li ħafna drabi jieħdu ħsiebhom in-
nisa, huma affettwati b’mod partikolari u kien hemm ukoll żieda fil-qgħad, fin-numru ta’ 
familji bla xogħol u fil-faqar fost dawk qiegħda;

C. billi l-UE bħalissa qed tiffaċċja l-agħar kriżi ekonomika u finanzjarja tagħha mid-
Dipressjoni l-Kbira tal-1930 ’il hawn; billi din il-kriżi ġiet aggravata permezz tal-hekk 
imsejħa miżuri ta’ awsterità imposti fuq l-Istati Membri mill-istituzzjonijiet tal-UE fil-
qafas tal-politiki ta’ governanza ekonomika (il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, is-Semestru 
Ewropew, il-Patt Euro-Plus, it-Trattat tal-Baġit) u programmi ta’ ‘għajnuna finanzjarja’;

D. billi x-xogħol part-time żdied matul il-kriżi u jibqa’ l-aktar forma komuni ta’ impjieg 
għan-nisa (32.1 % fl-2012, żieda minn 30.8 % fl-2007; billi x-xogħol part-time mhux 
volontarju żdied ukoll u fl-2012 ammonta għal 24 % tal-impjieg part-time globali 
femminili (imqabbel ma’ 20 % fl-2007)2;

E. billi n-nisa huma affettwati b’mod partikolari minn impjieg prekarju, isofru 
diskriminazzjoni fil-pagi u huma aktar probabbli li jkunu jaħdmu part-time, li jfisser li 
huma wkoll jaqilgħu pagi inqas, għandhom anqas protezzjoni soċjali u jsibuha aktar 
diffiċli mill-irġiel biex isiru ekonomikament indipendenti u jsegwu karriera;

F. billi l-politiki applikati f’isem il-kriżi għandhom impatt partikolarment iebes fuq persuni 
vulnerabbli u b’mod partikolari n-nisa, li jħossu l-impatt kemm direttament - permezz ta’ 
telf tal-impjiegi, tnaqqis fil-pagi, pensjonijiet u benefiċċji, u telf ta’ sigurtà tax-xogħol - u 
indirettament permezz ta’ tnaqqis fil-baġit fis-servizzi pubbliċi u l-kura soċjali;

G. billi bosta fatturi wasslu għal tnaqqis fid-dħul tan-nisa, b’hekk fl-2011 l-inugwaljanza fil-
pagi fl-UE kienet ta’ 16.2 %, u aktar minn 20 % fl-Estonja, ir-Repubblika Ċeka, l-
Awstrija, il-Ġermanja u l-Greċja3

H. billi fl-2011, 78 % tan-nisa qalu li kuljum iwettqu ‘xogħol domestiku’ (hekk kif għamlu 
37 % tal-irġiel4) u billi l-ħinijiet flessibbli tax-xogħol prinċipalment japplikaw għal 
ħaddiema part-time, li huma prinċipalment nisa, b’dawn tal-aħħar ikunu aktar affettwati 
mill-irġiel minħabba skedi li jvarjaw minn ġimgħa għal ġimgħa li jagħmluha diffiċli biex 
dawn jibbilanċaw il-ħajja tal-familja u tax-xogħol;

I. billi f’April 2012 ġie ffirmat Memorandum ta’ Qbil bejn il-UN Women u l-UE, li afferma 
                                               
1 SWD(2013) 171 finali.
2 SWD(2013)171 finali.
3 Progress dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-2012 - Inizjattiva ta’ Ewropa 2020.
4 Eurofound, it-tielet Stħarriġ Ewropew dwar il-Kwalità tal-Ħajja p. 57.



PE522.972v01-00 6/9 PR\1009059MT.doc

MT

mill-ġdid is-sħubija bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet u l-impenn tagħhom biex 
jippromwovu u jiżviluppaw kapaċità ta’ appoġġ għall-inklużjoni tal-integrazzjoni tas-sessi 
fil-politiki u l-programmi u biex jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali u l-baġits ikunu 
suffiċjenti biex jimplimentaw l-impenji dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi1.

Indipendenza ekonomika u ugwaljanza fil-pagi

1. Jenfasizza li l-flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol għandha tkun l-għażla tal-ħaddiem, u 
mhux tkun imposta jew infurzata minn min iħaddem; jirrifjuta s-sitwazzjonijiet tal-
flessibilità u l-inċertezza kuntrattwali li ma jipprovdux għall-formazzjoni u l-istabbiltà tal-
familja;

2. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu u jiżguraw l-użu sħiħ ta’ negozjar kollettiv fis-setturi 
privati u pubbliċi bħala strument insostitwibbli li bih jirregolaw ir-relazzjonijiet tax-
xogħol, jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni fil-pagi u jippromwovu l-ugwaljanza;

3. Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipju ta’ ‘l-istess paga għall-istess xogħol ta’ 
valur ugwali’ u jissaħħu l-mekkaniżmi pubbliċi għall-ispezzjoni tax-xogħol u l-adozzjoni 
ta’ metodoloġiji li jkejlu l-valur tax-xogħol fil-katina tal-produzzjoni u biex jidentifikaw, 
pereżempju, il-ħolqien, fil-kumpaniji, ta’ kategoriji ta’ pagi għal ħaddiema b’ħiliet medji 
jew bla sengħa prinċipalment magħmula minn nisa;

4. Jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu kontra l-aspetti kollha ta’ impjieg prekarju, 
f’konformità mal-prinċipju li l-postijiet permanenti għandhom ikunu akkumpanjati minn 
kuntratti xierqa, u biex jadottaw politiki tal-impjiegi attivi biex jiżdiedu l-livell u l-kwalità 
tal-impjiegi u jippromwovu l-ħolqien nett tal-impjiegi;

5. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri biex iżidu l-investiment tagħhom fis-servizzi 
pubbliċi, b’mod partikolari servizzi tas-saħħa marbuta mas-saħħa sesswali u riproduttiva; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-baġit tagħhom għall-appoġġ tat-tfal sabiex jespandu n-
netwerk pubbliku tal-kura ta’ kuljum, tan-nurseries u tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
attivitajiet extrakurrikulari għat-tfal;

Ugwaljanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet

7. Jenfasizza li sabiex tiġi promossa l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri għall-ġlieda kontra l-isterjotipi u l-preġudizzji dwar ir-rwol 
tan-nisa, flimkien ma’ politiki speċifiċi biex jappoġġjaw l-istess drittijiet u opportunitajiet 
fil-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali (biex jiġġieldu kontra ħinijiet tax-xogħol 
irregolari u imprevedibbli, japplikaw rimunerazzjoni ġusta u pagi indaqs u jespandu s-
servizz pubbliku għall-indukrar tat-tfal, u n-netwerks tan-nurseries u tal-iskejjel) bl-effett 
pożittiv ta’ tisħiħ tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-livelli kollha tal-ħajja soċjali u politika;

Vjolenza kontra n-nisa

8. Josserva li ż-żieda tal-faqar u l-marġinalizzazzjoni, minħabba l-hekk imsejħa politiki ta’ 
                                               
1 Memorandum ta’ Qbil bejn l-Unjoni Ewropea u l-Entità tan-Nazzjonijiet Uniti għall-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-għoti tas-setgħa lin-nisa  (UN Women).
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awsterità, wasslu għal żieda fit-traffikar tan-nisa, l-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni 
u li hemm sinjali li l-vjolenza domestika qed tiżdied, hekk kif it-tensjonijiet soċjali fil-
familji qed jiżdiedu wkoll, u li n-nisa issa qed isibu ruħhom ekonomikament aktar 
dipendenti fuq l-aggressuri tagħhom;

9. Jinnota bi tħassib li - skont dejta mir-Reviżjoni tal-Implimentazzjoni tal-Pjattaforma għal 
Azzjoni ta’ Beijing fl-Istati Membri tal-UE: Vjolenza fuq in-Nisa, Appoġġ għall-
Vittmi (2012), mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) - it-taħriġ 
professjonali u s-sostenibbiltà tal-finanzjament għas-servizzi pubbliċi, l-assoċjazzjonijiet u 
l-NGOs li jipprovdu servizzi għal nisa f’sitwazzjonijiet ta’ vjolenza domestika qed jiġu 
affettwati b’mod ċar mill-hekk imsejħa miżuri ta’ awsterità, qed jheddu l-eżistenza 
kontinwa ta’ dawn is-servizzi, u li dan huwa pass lura tal-mistħija f’termini ta’ 
ċivilizzazzjoni; ifakkar li teżisti inugwaljanza enormi fost l-Istati Membri f’termini ta’ 
aċċess għal servizzi ta’ appoġġ, fejn finanzjament sikur u suffiċjenti tal-Istat jeżisti fid-
Danimarka, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Awstrija;

10. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jsaħħu s-servizzi tas-saħħa pubbliċi u bla ħlas tagħhom 
fil-qasam tal-appoġġ lil nisa suġġetti għal vjolenza u li jżidu n-numru ta’ rifuġji u tal-
kapaċità tagħhom, b’assistenza speċjalizzata lil nisa ta’ nazzjonalitajiet differenti b’firxa 
ta’ lingwi differenti;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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Fl-2012, sena li fiha l-politiki ta’ awsterità deċiżi mill-UE - partikolarment politiki ta’ 
governanza ekonomika - kienu qed jiġu implimentati, u tliet pajjiżi tal-UE kienu taħt intervent 
mit-Trojka (il-Greċja, l-Irlanda u l-Portugall), ir-rapporteur iffokat l-attenzjoni fuq il-problemi 
reali tal-ħajja li jaffettaw il-ħajja ta’ kuljum ta’ proporzjon kbir ta’ nisa fl-UE. 
Fl-2012, aktar minn 2.145 miljun persuna oħra kienu qiegħda fl-UE milli fl-2011. Ir-riskju 
tal-faqar kien ta’ 26 % għan-nisa u 23.9 % għall-irġiel.
Miljuni ta’ nisa jiffaċċjaw qgħad, impjiegi prekarji, tnaqqis fil-valur reali tas-salarji u d-
drittijiet għal pensjoni tagħhom, pagi baxxi u diskriminazzjoni fil-pagi. It-tfajliet isibu ruħhom 
f’sitwazzjoni estremament inċerta, maqbuda bejn id-diffikultà tal-aċċess għas-suq tax-xogħol 
(bil-qgħad taż-żgħażagħ f’livell ta’ 23.1 %) u l-instabbiltà tax-xogħol li huma suġġetti 
għaliha, u dan jipperikola l-indipendenza ekonomika li hija ċ-ċavetta tagħhom għal 
parteċipazzjoni ugwali. Ħafna nisa u tfajliet huma sfurzati jemigraw biex ifittxu ħajja aħjar. 
Ħafna nisa li jaħdmu fl-oqsma tal-industrija, tal-kummerċ u soċjali bi skedi tax-xogħol 
intensivi u pagi baxxi jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet ta’ faqar anki meta  jkunu impjegati. 
Numru li dejjem qed jikber ta’ ħaddiema nisa jsibu ruħhom jgħaqqdu l-attività professjonali 
tagħhom ma’ forom addizzjonali ta’ xogħol sabiex jipprovdu għalihom infushom u għall-
familji tagħhom, li ta’ spiss ikunu affettwati mill-qgħad. In-nisa qed ikollhom jiffaċċjaw ukoll 
ir-realtà ħarxa li jitolbu l-għajnuna meta ma jkollhomx flus biex jitimgħu lil uliedhom. 
Persunal tekniku u akkademiku ta’ nisa kwalifikati qed ibatu tnaqqis fl-istatus 
soċjoprofessjonali u fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. 
Fl-2012, fl-UE kien hemm 25.4 miljun tifel u tifla f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali -
problema soċjali drammatika, bin-nisa normalment fuq quddiem biex jiġġieldu kontriha u 
biex jippruvaw inaqqsu l-impatt tagħha. It tnaqqis fil-baġit għas-servizzi pubbliċi jirriżulta 
f’anqas aċċess għall-edukazzjoni u s-servizzi tas-saħħa b’hekk in-nisa ta’ spiss jiġu mċaħħda 
minn kura xierqa għal waqt it-tqala It-tnaqqis fil-benefiċċji soċjali imġarrab minn ħafna 
familji huwa saħansitra aktar diffiċli biex jiffaċċjawh f’sitwazzjonijiet ta’ qgħad.
Il-ħtieġa tant reklamata biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni politika, soċjali, kollettiva u kulturali 
tan-nisa tinsab f’riskju ċar, partikolarment fil-każ tan-nisa fil-livelli baxxi ta’ soċjetà. 
Ovvjament, filwaqt li l-inugwaljanzi jeżistu fil-pajjiżi, dawn qed isiru aktar evidenti minn 
pajjiż għal ieħor. Ir-rati tal-qgħad fiż-żona tal-euro tan-Nofsinhar u fil-periferija tagħha, fl-
2012 laħqu medja ta’ 17.3 %, filwaqt li kienu ta’ 7.1 % fit-Tramuntana u ċ-ċentru taż-żona 
tal-euro. Il-faqar żdied f’żewġ terzi tal-Istati Membri, iżda mhux fit-terz l-ieħor. 
Il-ħolqien ta’ żoni ġeografiċi kbar li jipprovdu xogħol ta’ livell baxx, li jippermetti l-ġid 
jakkumula fl-idejn tal-gruppi ekonomiċi ewlenin, u l-qerda ta’ servizzi pubbliċi qabel ma jsiru 
profittabbli permezz tal-privatizzazzjoni kienu s-soluzzjonijiet magħżula mill-gruppi 
ekonomiċi u finanzjarji kbar biex isolvu l-problemi tagħhom filwaqt li jakkumulaw il-ġid. L-
UE u bosta gvernijiet nazzjonali ppruvaw ipoġġu dawn l-ideat fil-prattika.

Dik li issa hija msejħa l-’kriżi ekonomika u finanzjarja’ hija wkoll kriżi ta’ demokrazija u ta’ 
ugwaljanza bejn is-sessi. 
Hija kriżi tal-kisbiet mirbuħa matul il-kors tas-sekli u li għalihom iġġieldu ġenerazzjonijiet ta’ 
nisa.
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Ir-rapporteur tenfasizza li mhuwiex possibbli li jiġu segwiti dawn il-politiki filwaqt li wieħed 
jipprova ‘jevita’ jew ‘jimminimizza’ l-impatt fuq il-ġeneru tagħhom, kif huwa ta’ spiss 
suġġerit. L-ugwaljanza bejn is-sessi ma tistax teżisti flimkien ma’ dawn il-politiki. Ir-rapport 
għalhekk jipproponi l-miżuri li ġejjin biex jikkontrobattu dawn il-politiki soċjali u ekonomiċi:

– Il-promozzjoni tad-dritt għal impjiegi bi drittijiet, bit-tqegħid tal-kapaċitajiet kreattivi u 
produttivi tan-nisa għas-servizz tal-parteċipazzjoni ugwali tagħhom fl-oqsma kollha ta’ 
attività u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali;

– Id-dritt għal impjiegi bi drittijiet, l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni diretta u indiretta 
fil-pagi u d-dritt tan-nisa li jgħaqqdu x-xogħol mal-maternità mingħajr ma jkunu 
penalizzati ħabba f’hekk; 

– It-titjib fil-pagi u l-pensjonijiet, livell adegwat garantit ta’ protezzjoni soċjali biex ikopri l-
qgħad, il-mard, il-maternità u l-paternità, l-invalidità u x-xjuħija, u l-aċċess ugwali għan-
nisa kollha għal servizzi tas-saħħa pubbliċi bla ħlas u ta’ kwalità għolja;

– Il-prevenzjoni tal-kawżi fundamentali u l-fatturi sottostanti għall-faqar u l-esklużjoni 
soċjali u ż-żieda fil-prostituzzjoni u t-traffikar ta’ nisa u tfal, u ż-żieda fil-fondi għall-
organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet li jipprovdu appoġġ lil nisa vittmi ta’ vjolenza.


